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aludttejből állt a lunch-e"; itt nyil-
ván azt várnók, hogy puritán létére 
Ármin apa pezsgőt kávézott vacso-
rára. 

Babits „biztos" jobban tudja ná-
lam, hogy mi van jól magyarul, mi 
nem. Ne szentesítsen hát — még 
kényelemből, még couleur locale 
kedvéért se — semmiféle újvárosi 
idiómát. Az efféle szabadosságok a 
magyar nyelv igazi „újpesti hato-
sai"; hamisítványok, de forgalomba 
kerülnek, s a derék fővárosi olva-
sók hamarosan jó pénznek fogad-
ják el őket. Különösen, ha kiválóbb 
íróink nyelvében is találkozunk 
velük. Rédey Tivadar. 

Vidor Marcel versei. (Őszi szerelem 
evangéliuma.) A mégegyszer nagy 
hévvel fellobbanó, de egyszersmind 
búcsúzó szerelemvágy hamvadó tü-
zéből kisugárzó őszi hangulat hatja 
át a hetvenegy rövid költeményből 
álló kis gyüjteményt. Alig van 
benne néhány vers, amelynek tárgya 
nem a szerelem, hanem az élet vala-
mely jelenségére vonatkozó reflexió. 
A ciklus mindegyik darabját a 
tárgy azonossága és az alaphangu-
lat egysége fűzi egymáshoz. Vala-
mennyire ugyanaz a szerelem ihleti 
a költőt, amint erről maga is vallo-
mást tesz egyik versében (Válasz 
egy levélre): 

Ahány leányról csak daloltam, 
Mind Te voltál, Te egyedül! 
Sok hűtlen rímem alszik holtan . . . 
Sok vágy Néked hegedül. 

A multból Te kélsz ki ragyogva, 
Mint kétség és örök remény . . . 
Rózsákat ionok tavaszodba 
Új ifjúságom reggelén. 

A kései tavasz emésztő vágyát 
csak fokozza az őszi hanyatlás sej-
telmes érzése. Mintha fenékig akarná 
üríteni a gyönyörök poharát, mi-
előtt ráborul a kijózanodás téli éjt-
szakája, mikor majd elhagyják 
„csókok, emlékek, dalok". Valóságos 
martirja a szerelmi vágynak: „nincs 
éjjele, nincs nappala". Több versé-
ben a testi szerelem himnuszát zengi 
és lobogó érzékiséggel fordul kedve-
séhez, majd egészen mámorba szédül. 

De az ősz borúja minduntalan el-
oszlatja a mámort és a melancholia 
ködével borítja a lelket. „Nincs bol-
dogság a földön", még a boldogság-
vetésből is gond az aratás. Az 
„örömmadarat" nem lehet megfogni, 

helyette halál költözik a szívbe. 
Ezek a motivumok afféle modern 
Himfy szerepében mutatják a köl-
tőt, aki a szerelem véges voltán ke-
sereg. Az egész cikluson végigsajgó 
pesszimizmus egyhangúságát jóté-
konyan ellensúlyozza a formák vál-
tozatossága. A legkülönfélébb for-
mák könnyed kezelése lényegesen 
hozzájárul a versek kedveltetéséhez. 
A kötet végén van néhány költe-
mény, amely ritmikus és rímes 
próza formájában olykor bizarr, de 
néha találó és érdekes költői defi-
niciót nyujt az élet némely jelensé-
géről. Gulyás Sándor. 

Német színészek Pest-Budán. (Ká-
dár Jolán: A pesti és budai német 
színészet története 1812—1847. 14 kép-
pel. Budapest, 1923. Budavári Tud. 
Társaság. Német Philologiai Dolg. 
XXIX . ) Bárhol fordulunk meg 
nyugaton, bármely országban, bár-
milyen népnél, mindenütt százával 
leljük a legrégibb időkre emlékez-
tető épületeket, letünt korok leg-
különbözőbb beszédes maradványait, 
amelyek a történeti érzéknek olyan 
kedvező alapföltételeit szolgáltatják, 
hogy szinte természetes velejárójuk 
a régebbi századok dolgainak leg-
aprólékosabb, legintimebb részlete-
kig való beható ismerete. Nálunk, 
sajnos, sok, részben jól ismert okból 
nincs ez így. Főleg fővárosunk em-
lékeztet egy amerikai módra hirte-
len a földből nőtt új városra, amely 
nem sok rokonságot mutat a csak 
fél- vagy háromnegyed századdal 
ezelőtt itt emelkedett régi jó Pest-
Budával. Nincs is meg nálunk, azaz 
nem ment át úgy a köztudatba fő-
városunk multjának a története, 
mint másutt. Áz utóbbi években, 
hála egyesek jobb belátásának, a 
tudomány, az irodalom, egyes napi-
lapok igyekeztek ezen mindinkább 
segíteni. 

Ez a most megjelent szép kötet is 
igen alkalmas arra, hogy közelebb 
hozza hozzánk a régi várost, melyet 
olyan alaposan sikerült elfeled-
nünk. Már ezért is hálásan és öröm-
mel kellene fogadni Kádár Jolán 
új könyvét, melyet a tizennégy 
(köztük egy színes) jó kép nemcsak 
élénkít, de értékben is erősen növel. 
Tudományos szempontból hézag-
pótló munka — a pesti és budai né-
met színészet beható történetét föl-
tétlenül meg kellett írni — de a 
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tudós részletkutatásoktól távolabb 
álló közönség is szeretettel kellene 
hogy fogadja éppen a fentebb ki-
fejtett okokból. 

Alapos, évek hosszú sorára kiter-
jedő gyüjtőmunkát végzett a nagy-
tudású, érdemes írónő, aki ebben a 
tekintélyes kötetben már másodszor 
nyujtja idevonatkozó kutatásainak 
eredményeit. Éppen tíz esztendeje 
annak, hogy a Bleyer Jakab, Petz 
Gedeon és Schmidt Henrik szerkesz-
tésében megjelenő Német Philolo-
giai Dolgozatok XII. számaként a 
pesti és budai német színészétnek 
1812-ig való történetét adta. A jelen 
kötet tehát mintegy amannak foly-
tatása, de azért önmagában is ért-
hető, zárt egészet alkot, mert hiszen 
csak 1812-ben nyílt meg a nagy pesti 
német színház, amely 1847 február 
2-án égett le, s amely egészen ter-
mészetszerűen az ebben a kötetben 
írottaknak a középpontjában áll. 
A jelen művel egybekötött bő né-
met tartalmi kivonat — amely arra 
van hivatva, hogy a külföldnek is 
hozzáférhetővé tegye az itt elért 
tudományos eredményeket — az 
1812 előtti időkkel is foglalkozik s 
így az érdeklődők itt vázlatosan a 
régebbi munka eredményeit is meg-
kapják. 

A 316 lapra terjedő nagy munka 
első harmada a tulajdonképeni tár-
gyalás; a többi jegyzetekre, függe-
lékekre (köztük pontos műsor az 
egész három és fél évtizednyi idő-
ből), az említett tartalmi kivonatra, 
meg gondos, bő név- és tárgymuta-
tóra esik, amelyek a könyv tudomá-
nyos használhatóságát nagyban eme-
lik és beosztását mintaszerűvé te-
szik. Mind a Budavári Tud. Társu-
lat, mind az ezen kiadványokat is-
mert áldozatkészséggel támogató 
Klebelsberg Kunó gróf miniszter 
urat hála s köszönet illeti meg 
azért, hogy ilyen kiállítást a mai 
nehéz időkben lehetővé tettek. 

Sok szempontból igen tanulságos 
könyv ez. Meglepő tényeket tár 
elénk. A művészi akarás nem min-
dennapi, magas fokáról lebbenti fel 
a feledés fátyolát s meggyőzően 
mutat rá, hogy a magyar színészet 
is tanult ettől a sokáig ellenséges 
szemmel nézett német színészettől. 
Az írónőnek tökéletesen igaza van, 
hogy most, mikor már rég eltemet-
tük a fővárosi német színpadot, lo-
vagiasan elégtételt kell szolgáltat-

nunk a legyőzött ellenségnek a ma-
gyar színészet szempontjából is. A 
hazai magyar színészet története 
sem lehet teljes, minden tekintetben 
hézagmentes e német színészetnek 
és az innen jövő hatásoknak az is-
merete, ezeknek számbavétele nél-
kül. örömmel és megnyugvással 
szögezhetjük le azt a tényt is, hogy 
az itteni német színpadokról soha-
sem hangzott el rossz szó a magyar-
ság ellen, sőt inkább még tömjénez-
ték ezt. Szívesen korrigáljuk Bayer 
József ismert alapvető művének né-
mely idevonatkozó elfogult meg-
jegyzését. 

Ennek a régi pesti nagy német 
színháznak a jelentős voltát egé-
szen külsőleges mértéken mérve is 
azonnal szemléltethetjük azzal, hogy 
ez az épület méreteiben túlszár-
nyalta mind a többi német szín-
házat; 3500 néző számára volt benne 
hely. A szerző ügyesen fejtette ki, 
hogy miképen vált éppen ez a nagy-
ság ennek az intézménynek vesz-
tére. Pest lakossága 1810-ben 33.000 
volt. Egy ilyen aránylag kis város 
nem láthatott el ilyen nagy szín-
házat tartósan közönséggel, leg-
kevésbbé pedig művelt, a szellem-
óriások alkotásaiért rajongó szín-
házlátogatók kellő számával. Ez 
szükségkép le kellett hogy szállítsa 
a színvonalat, amely pedig meg-
lepően magas volt. Viszont vonzotta 
ez a nagy, fényes színpad a jó ven-
dégszínészeket, akik mély hatást 
tettek kiváló játékukkal. 

Elválaszthatatlanul össze vannak 
forrva ez idők, ezek a művészeti 
küzdelmek egypár örök emlékezetet 
érdemlő nemes gondolkodású ember 
nevével is, így mindenekelőtt Ráday 
Pál gróféval. Ez a magyar főnemes, 
a XVIII . század igazi fia, a magyar 
színészet nagy barátja, szintén volt 
egy ideig német színigazgató, aki 
már ekkor olyan elveket hangozta-
tott, hogy a színháznak egyáltalá-
ban nem volna szabad nyereség-
forrásnak lennie, ellenkezőleg, vala-
mely közalapból kellene támogatni, 
hogy a művelt közönség és az alsóbb 
néposztályok számára egyaránt tisz-
tességes szórakozóhely lehessen! 
Mindazok, akik tehetséget árulnak 
el a drámai költészet vagy zene te-
rén és szegények, részesüljenek in-
gyenjegyben. Mennyi idealizmus, 
mennyi jóakarat! 

A szerző igaz szeretettel emeli ki 
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mindezeket a részleteket s ezzel is 
gondoskodik arról, hogy könyve tu-
dományos alapossága mellett vonzó 
és lelkesítő olvasmány is legyen. 
Megelevenednek e lapokon is a 
„nagy idők, nagy emberek", akik 
olyan távol esnek a jelen kalmár 
nemzedéktől. Persze itt is csak fény-
oldalak ezek s nem hiányzik az árny 
sem. A nagy színházzal rövidesen 
nagy bajok vannak és emiatt sok-
szor a művészet is erősen háttérbe 
szorul. A tárgyilagosan és részlete-
sen bemutatott bukdácsolások na-
gyon is meggyőzhetnek mindenkit 
annak a tévhitnek a tarthatatlansá-
gáról, mintha a magyar színészet 
ellenfele, a német, tejben-vajban 
fürdött volna itt ezekben az évek-
ben. Erről szó sem volt s nem utolsó 
sorban ez is idézte elő, hogy még a 
bécsi vendégszínészek is kedvesked-
tek a magyarságnak, amely éppen 
ebben az időben hódította meg ma-
gának saját, rohamos fejlődésnek 
induló fővárosát. 

Sokkal csöndesebb, de nem ke-
vésbbé nehéz sora volt a budai né-
met színészetnek, amely nagyobb-
részt szerényen követte a pestit. 
Mindkettőjük életében az 1847-es év 
határ, nem mintha a budai szín-
házat is a pestiéhez hasonló csapás 
érte volna ekkor, hanem az 1848-as 
események és azok következményei 
miatt. A magyar világ minden le-
tiprás ellenére, sőt talán éppen 
azért, gyors, végleges diadalra ju-
tott. Még a század második felében 
is volt ugyan német színészet a fő-
városban, de ennek már távolról 
sem volt meg a régebbi jelentősége; 
lassú, biztos halálra volt ítélve. 

Koszó János. 
Regényfordítások. (Jörgensen Já-

nos: Dánia nagyasszonya. Zahn 
Ernő: Indergand Albin. Pallas ki-
adása. Frank Norris: Örvény. Sven 
Hedin: Csangpo láma a nomádok 
földjén. Genius kiadása.) 

Jörgensen János dán író könyve 
felekezeti munka. Nem regény, ha-
nem idézetek, szónoklatok, vezér-
cikkek különös keveréke, a művé-
szet rovására. Egy protestáns ifjú, 
Ronge Hermann, belátja, hogy té-
ves hitet szolgál s a szerinte egye-
dül üdvözítő anyaszentegyházba lép. 
Jörgensen-Ronge metamorfózisa pa-
piroson oldódik meg, álpátosszal és 
sívárabban, mint egy matematikai 

feladat. Zola túlzásai tartalomban 
és formában néha semmiségeknek 
tünnek fel a lapok tucatján keresz-
tül tekintélyekre hivatkozó, elmél-
kedő Jörgensenhez képest. Csak a 
Quo vadis? Chilonjára gondolunk, 
kinek ösztönös megtérése minden 
pártoskodásbeli kényszerzubbony 
nélkül is megejti, magával ragadja 
és meggyőzi a lelket. Természetesen 
az ilyesmi megrajzolásához nem-
csak vallásos hév szükséges, hanem 
művészi tehetség, amit Jörgensen-
ben nem találunk. Szunyogh Xav. 
Ferenc elég jó magyarsággal vé-
gezte meddő munkáját. 

Jörgensen fárasztó irányművéhez 
képest szelíd, jóságos falusi történet 
Zahn Ernőnek szintén regénynek 
nevezett elbeszélése: Indergand Al-
bin. A rokonszenves történet lelke 
egy pap; nem elfogult, külsősége-
ken se nyargal, csupán emberebbé 
akarja tenni embertársait. Okos, 
sőt bölcs pap, tud számolni a körül-
ményekkel, ismeri az anyagot, me-
lyet formálni akar s alkalomadtán 
állását is kockára teszi, csakhogy 
egy elkallódásra ítélt lelket meg-
mentsen. Tiltakozás ez a könyv a 
hetediziglen való bűnhődés ellen. 
Zahn sok jóakarattal, bár kevés 
írói erővel írta meg. A cselekmény 
többnyire elbeszélve jut hozzánk s 
Indergand Albin megtérése is in-
kább a kulisszák mögött történik. 
Várady Imre fordítása sokszor lom-
pos. Csak pár példát idézek: A plé-
bános gyapjúharisnyát viselt és ke-
zében nehéz sétabotot. — A lelke 
mindennek Albin volt. — Albin! — 
hebegte csak. — De a gyűlölet, me-
lyet az Indergand-fiú bőségesen ki-
érdemelt, végezetül az emberek ra-
gaszkodását a papjukhoz is tönkre-
tette. — Egy pillanatra egymáséban 
nyugodott tekintetük. 

Frank Norris könyve, az Örvény, 
amerikai regény. Széles alapon, biz-
tosan felépített meséje természete-
sen pereg, alakjai egyéni vonások-
kal kavarognak előttünk s élnek. 
Ez Norris, a rátermett elbeszélő és 
lélekismerő érdeme. Világnézete 
eleven, egészségtől duzzadó, fantá-
ziája amerikaiasan józan. Ért hozzá, 
ami újabb honfitársainál annyira 
kellemesen hat, hogy a legszárazabb 
témába is költészetet varázsoljon. 
Eredeti tehetség. Zola mindenesetre 
hatott rá, kivált monumentális tö-
megjeleneteiben s refrénszerűen ki-
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